
emo izmir şubesi eylül 201834

>
•  Giderek dibe vuran ekonomiye can suyu. Askıda Ekmek. 
Diğer Türk tipi çözümlerin yanına asıldı. Askıda Demokrasi,  
Askıda Adalet,  Askıda Özgürlük.      
•   Dolar uçuşa geçti. Her gün yüksek irtifa. İstenen iniş ise 
bir türlü gerçekleşmiyor. Ne 100 günlük icraat programı, ne 
yastık altını bozdurun çağrısı kar etmezken bazı gerçekler 
açığa çıkıyor.  TL ‘ye dönün kampanyasında  “kar paylı” 
bankalarda Dolar hesapları azalmamış 1,3 milyar dolar 
artmış (İstikrar sürüyor).  MHP ise aldığı hazine yardımını  
“güvenli liman” dolara yatırmış. Bize verir talkımı …
•  İstanbul Atatürk Havaalanında iniş yapan iki uçak pilotu 
arasındaki durma çizgisi polemiği kavgaya dönüştü.  Kule 
tarafından dinlenen tartışmada pilotlardan birinin “çıkışta 
bekliyorum” sözlerine diğer pilotun ”görüşelim, istediğin 
yerde” diye cevap verdiği duyuldu. Farklı şirketlere ait 
uçakların pilotların arasındaki ağız dalaşı, yolcu otobüs 
şoförlerinin kapışmasını aratmadı. Havada, karada!
•   İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polisin kontrol noktasında 
durdurduğu otomobilin arka koltuğundan battaniye ile 
saklanmış 400 kg’luk dana çıktı. Üç kişinin daha bulunduğu 
araçtan yarım saatlik toplu uğraşla çıkarılabilen dananın 
da,  arabanın da çalıntı olduğu anlaşıldı. Satılıp kurbanlık  
olsaydı,  “danaya girenler” günaha da girer miydi ?  

•   ABD eliyle “büyütülen” Ortadoğu projesinin kefili AKP, biraz 
yörüngeden çıkıp  bölgesel güç olmaya soyununca hizaya 
çekilmeye başlandı. Dış borç ve sıcak parayla şişirilen izafi 
ekonomi çöktü. Şimdi moda NATO ya dokunmadan ABD/
Dolar düşmanlığı. “Onların doları varsa bizimde Allah”ımız 
var”  Dolarda da zaten “in god we trust“ var. Olmazsa bizde 
Venüs var. Çoğu parçası İ-Phone’dan daha  ABD’li olsa da . 
Günde beş vakit tekrar ” Ekonomik kuşatma altındayız” “Dış 
güçler bizi yıkmaya çalışıyor”, “1000 yıllık “bor”camımız var”  
Boşverin canım “Bunlarda geçer”   
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•    Konya’nın Ereğli ilçesinde M.S. yaralı halde bulup sahip çıktığı 
kuzu ile bankaya gelip işlem yaptırdı. Çevreyi kirletmemesi 
için çocuk bezi bağlı olan kuzunun, bulunduğunda neden 
hemen oracıkta kesilip, çevirme yapılmadığı şaşkınlıkla 
karşılandı. 
•   Seçim rüşveti olarak çıkarılan “barış” en çok Karadeniz’de 
sevildi. Sel ve heyelandan başını alamayan Karadeniz’de 
başvurular 70 bini geçti. “Barış “taleplerinin çoğu yayla ve 
dere yataklarındaki kaçak yapılardan. Tabii, Rize’de son selle 
gündeme gelen dere yatağındaki 7 katlı binada af bekliyor. 
•   Düzce Belediyesi  Zabıta ekipleri, çay ocağı ve kahvelerde 
“tek şeker” konusunda denetim yaptı, ceza kesti. Tek Devlet, 
Tek Millet, Tek Şeker..  
•  700 haftadır çocuklarını arayan Cumartesi Annelerine yine 
şiddet. Kayıp yakınlarına ne zaman toplumsal bir destek 
oluşsa, 699 haftadan sonra bile birden yasadışı veya terörist 
oluyorlar.  Vicdanlardaki meşruiyet adalete uğramıyor. Mezarı 
olmayan ölüler sesleniyor, duyuyor musunuz ?
•   Demokrasi mabedi yapılacaktı betona tapanların mabedi 
oldu. Yassıada’ya otel, beton bungalov, kafeterya, restoran, 
konferans salonu ve 400 kişilik konaklama kapasitesine 
karşılık 1200 kişilik cami yapıldı. Şimdilik yok ama  “yeşillik” 
olarak da 100 ağaç dikilecek(miş)
• İlgi olmamasına karşın okullar “imam-hatip” oluyor. 
Kayıtlarda promosyonlar sürüyor. 


